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Het Loon, de Heerlijkheid en Erfenis van de Heere Jezus Christus 
 
De Heere Jezus is ons ultieme geloofsvoorbeeld 
 

In de studie over de Rechterstoel en Witte Troon staat dat de Gemeente straks beoordeeld 
zal worden voor de Rechterstoel. En dat dat geen ver-oordeling maar meer een be-oordeling 
zal zijn. Een rekenschap afleggen van hoe trouw hebben we de Heere gediend? Hebben we 
Zijn Geest in en aan en door ons heen Zijn Werk laten doen? Waren wij trouw aan Zijn 
Woord? Hebben we in gemeenschap met Hem gewandeld of was onze blik vooral gericht op 
de wereld? Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door ons hebben laten doen, 
naar die mate zullen wij beloond worden. In Zijn Woord worden we aangezet om in Zijn 
Voetsporen te wandelen. Er wordt ons gezegd Hem na te volgen in Zijn rotsvaste Geloof en 
Vertrouwen in Zijn Vader. Hem na te volgen in Zijn Gehoorzaamheid. 
 
Mattheüs 10 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 
 
1 Petrus 2 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het 
over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;  
 
Kolossenzen 2 
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, 
 
Zijn Dienstbaarheid, Gehoorzaamheid en Trouw aan de Vader 
 
De Heere Jezus had een rotsvast geloof en vertrouwen in de Vader. Hij was de Vader 
gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij was een trouw Dienstknecht. De Heere Jezus 
heeft Zich volledig overgegeven aan de Vader. Van Zijn Dienstbaarheid, Gehoorzaamheid en 
Trouw aan de Vader kunnen we op zeer veel plaatsen lezen in Zijn Woord. 
 
Lukas 22 
42 Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, 
maar de Uwe geschiede. 
 
Johannes 4 
31 En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.  
32 Maar Hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet.  
33 Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: Heeft Hem iemand te eten gebracht? 34 Jezus 
zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk 
volbrenge. 
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Johannes 5 
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; 
want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
Johannes 8 
28 Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult 
gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, 
gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft.  
29 En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe 
altijd, wat Hem behagelijk is. 
 
Waaruit bestaat Zijn volbrachte Werk? 
 
Johannes 19 

30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, 

gaf den geest.  

De Heere Jezus heeft God de Vader verheerlijkt gedurende Zijn hele Leven op aarde.  

Hij heeft Zíjn Naam gezuiverd, de verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader en 

het herstelwerk aan de aarde voleindigd (nadat Hij gestorven was aan het kruis en weer 

opgestaan op de derde dag). ‘Het is volbracht’ beslaat de val en het oordeel over de oude 

schepping en de overwinning op die oude schepping. Het is de juridische overwinning op de 

Satan. 

        En Hij zeide: Het is volbracht :  fyw      mlvn         rmayw                                  

                                                                    we je tit        noe shelaam           we je amar 

                                                                     Hij baart       volmaakt                En Hij zegt     

                                                                                           volkomen                   

                                                                                           vrede 

        En Hij zeide: Er is, of er wordt iets volkomen (nieuw) gebaard 

                     Er is,  of er wordt volmaakte rust en vrede gebaard  

Nieuwe Verbond; Nieuwe Schepping 

Loon voor Zijn Werk 

Als Loon voor Zijn dienstbaarheid, gehoorzaamheid en lijdzaamheid, 
passie, gedrevenheid en volledige overgave, 
als Loon voor Zijn volbrachte Werk;  
als Loon voor het vervullen van de Schriften, 
als Loon voor Zijn vertrouwen op en Zijn geloof in God de Vader en Zijn Woord; 
Heeft God Hem opgewekt uit de dood. 
Heeft God Hem gesteld tot de Eerstgeborene uit de doden. 
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Heeft God Hem gesteld tot de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping. 
Heeft God Hem een Naam gegeven hoog boven alle namen. 
Heeft God Hem aangesteld als Erfgenaam van alles. 
Heeft God Hem uitermate verhoogd en gezet aan de Rechterhand in de Hoogste Hemelen. 
Heeft God Hem al het oordeel gegeven. 
Heeft God Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond en alle dingen aan Hem onderworpen. 
Heeft God Hem alle macht gegeven, zowel in de Hemel als op de aarde. 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;  
2 Welken Hij gesteld heeft tot Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt 
heeft;  
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de 
rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;  
4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd 
heeft. 
5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U 
gegenereerd? En wederom: Ikzal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn?  
6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen 
Gods Hem aanbidden.  
--- 
13 En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 
vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? 
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;  
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;  
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond,  
 
Filippenzen 2 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is;  
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn.  
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
 
1 Kronieken 29 
11 Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de 
majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, 
en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.  
12 En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw hand is kracht 
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en macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken. 
 
Johannes 5 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 
---- 
27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
Zijn Naam gezuiverd 
 
Johannes 17 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen; 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
 

Door Zijn dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus een einde gemaakt aan de oude 
wereld en daarmee Zijn Naam gezuiverd, Zijn verloren Heerlijkheid weer teruggehaald. En 
daarmee de Overwinning behaald op de Satan. De Overwinning op de dood. Met de dood 
van de Schepper is Zijn gehele Schepping dood. Door Zijn Wederopstanding en ons geloof in 
Hem, zijn wij in Hem (tesamen met Hem) geheel nieuwe schepselen geworden. De Heere 
Jezus Christus is de Eerstgeborene uit de doden. De Eerstgeborene van de nieuwe 
Schepping. Daarmee heeft Hij tevens het Eerstgeboorterecht en daardoor recht op de 
erfenis. God de Vader heeft Hem aangesteld als Erfgenaam van alles. 
 
Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Kolossenzen 1 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
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Hij moest de Schepping herstellen 
 
Johannes 17 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
 
God heeft in eerste instantie Heerlijkheid moeten inleveren doordat Hij Zich moest 
vernederen. Hij moest zich letterlijk vernederen door af te dalen en is Mens geworden. 
Figuurlijk in de zin van de vernedering en schande van het kruis verdragen.  
Dit alles om Zijn Schepping te herstellen. Hij moest Zich eerst vernederen om daarna 
verhoogd te worden. 
 
Filippenzen 2 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.  
 
Hebreeën 12 
2 Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande 
veracht,  
 
Alles in Zijn Heilsplan, Zijn Raadsbesluit is van te voren goed overdacht. Alles in Zijn Plan is 
voorzien. God de Schepper loopt niet halverwege tegen problemen aan! God de Schepper 
heeft vooraf heel goed de rekening opgemaakt en de onkosten ingecalculeerd. Als men een 
toren bouwt, moet men eerst gaan zitten om de berekening te maken. 
 
Lukas 14 
28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, 
of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?  
29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, 
die het zien, hem beginnen te bespotten,  
30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. 
 
Waarom moest Hij de Schepping herstellen? 
 
Wat is de reden van inboeten van Heerlijkheid van God de Schepper ? 
Waaróm moest God Zichzelf vernederen en de Schepping herstellen ? 
Daarvoor moeten we eerst helemaal naar het begin… 
 
Woest en ledig 
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond;  
en de Geest Gods zweefde op de wateren.  
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De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. In het Hebreeuws staat hier; 

de aarde was woest en ledig en duisternis vanwege de verschijning of aangezicht van de 

afgrond. Waarom zou de Grote Schepper, onze God voor Wie niets onmogelijk is, een aarde 

scheppen die woest is?  Waarom zou Hij ledigheid en duisternis maken? Zou Hij niet veel 

eerder een lieflijke, perfecte aarde in plaats van een woeste, ledige aarde neerzetten ? Dit 

klinkt toch behoorlijk onlogisch? En wat te denken van de slang? Zou God deze slang Zélf in 

de hof plaatsen? Wie schept er nu een duivel? Het is logischer dat de aarde al woest en ledig 

wás en dat deze slang reeds aanwezig wás. 

Genesis 3 
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; 
en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen 
boom dezes hofs?  
 
Openbaring 20 
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas.  
 
De huidige Schepping is niet de eerste Schepping 
 
2 Petrus 3 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 
begeerlijkheden zullen wandelen, 
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen 
zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat 
weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der 
goddeloze mensen. 
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een dag. 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig 
over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
Dat de huidige Schepping niet de eerste Schepping is, kunnen we gaan begrijpen als we 
bovenstaand stukje van Petrus lezen. Daarin staat namelijk dat er al eerder een Schepping is 
geweest is. Er wordt door Petrus  gesproken over ‘een wereld van over lang’ en ‘de wereld 
die toen was’. En hij zegt dat deze wereld van over lang, deze wereld van eertijds, is 
geoordeeld door water. Nu begrijpen we waarom Gods Geest over de wateren zweefde. Dit 
oordeel van God Zelf is gebeurd tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. In den beginne schiep 
God de Hemel en de aarde gaat over die vorige, eerste Schepping.  En de volgende zin gaat 
over de tijd ná het oordeel van God over die vorige Schepping. Na dat oordeel was de aarde 
woest en ledig. En er was duisternis vanwege de afgrond. De afgrond heeft te maken met de 
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Satan, de gehele Bijbel door… 
 
Welke vloed bedoelt Petrus 

 

Petrus zegt dat de spotters van zijn dagen niet geloven in het vroegere, eerdere oordeel van 

de grote vloed. Hij zegt dat ze daarom ook niet zullen geloven in het komende oordeel door 

vuur. Petrus geeft hiermee aan dat hij wel degelijk de totale verwoesting van de wereld op 

het oog heeft. (ter geruststelling; er komen uiteindelijk nieuwe Hemelen en een nieuwe 

aarde). Paulus bedoelde de vloed waardoor een reeds lang bestaande wereld vergaan is. Het 

betreft de vloed van Genesis 1: 2. Het beeld dat we daar van de wereld krijgen, beantwoordt 

precies aan de woorden van Petrus. Het was een woeste, ledige en duistere wereld, die 

bedekt was met water! De oorspronkelijke schepping werd verwoest door middel van water. 

En wanneer vervolgens het werk van herstel, van restitutie, begint, krijgen we te maken met 

een aarde ‘uit het water en in het water (be)staande’. En dat is precies wat de apostel 

letterlijk zegt! De aarde rijst immers op uit het water, en staat er tevens middenin. 

2 Petrus 5 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
 

Niet de zondvloed van Noach 

Veel predikers willen ons doen geloven dat hier de zondvloed ten tijde van Noach mee 

bedoeld wordt. Dat is echter onjuist want Petrus zegt dat Hemelen en de aarde vergaan zijn. 

Helemaal verwoest dus. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en 

zijn mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht maar op dezelfde maar dan 

opgedroogde aarde. Bij Noach is noch de mensheid noch de Hemel en de aarde vergaan. Dus 

Petrus bedoelt hier absoluut niet de zondvloed van Noach.  

Vertalers hebben steken laten vallen 

Ook de vertalers hebben steken laten vallen. Het Griekse woord voor grondlegging danwel 

fundering, is het woord themelio. Het Griekse woord voor nederwerping is katabole. 

Katabole betekent dat iets met kracht wordt nedergeworpen. Maar steevast vertaalt men 

het Griekse woord katabole met grondlegging, fundering. Maar katabole betekent helemaal 

geen grondlegging of fundering, maar terneder werping. Die nederwerping is de (voorlopige) 

veroordeling van de wereld door water. Bij de vertalers is blijkbaar onbekend wat de 

nederwerping der wereld zou kunnen. Petrus vermeldt er nog bij dat er met opzet aan 

voorbij wordt gegaan. Willens is dit hun onbekend.  
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Waarom een oordeel over de vorige Schepping? 
 
Ezechiël 28 
13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen 
en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en 
smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij 
geschapen werdt, waren zij bereid.  
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods 
heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.  
15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er 
ongerechtigheid in u gevonden is.  
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij 
hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende 
cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! 
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw 
glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen 
gesteld, om op u te zien. 
 
Jesaja 14 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 
 
Uit bovenstaande stukken valt te lezen dat er in die eerste Schepping een gezalfde, een zoon 
des dageraads, een morgenster was. In het begin was er niks aan de hand tot het moment 
dat er ongerechtigheid in de gezalfde werd gevonden. Deze ontrouwe engel heeft zich bóven 
de Heere willen plaatsen. Het is de zondeval van de Satan die hier beschreven wordt. De 
Heere had dit natuurlijk voorzien. Het kwam niet als een verrassing op. Hij wist dat dit zou 
gebeuren als Hij Zijn schepselen een eigen vrije wil zou geven. De Heere had kunnen 
besluiten om op dát moment Zijn gehele Schepping weg te doen. Volledig te laten 
verdwijnen. Maar de Heere wilde gerechtigheid doen. Hij wilde de Satan overwinnen. Hij 
wilde Zijn verloren Eer en Heerlijkheid terughalen. En doordat de Schepper dit alles van te 
voren heeft voorzien, had Hij Zijn Verlossingsplan al klaar vóórdat Hij een oordeel bracht 
over de oude, in zonde gevallen Schepping. Alle gebeurtenissen met betrekking tot de 
Hemelen en aarde zijn tot in de puntjes overdacht. Alles wat gebeurt of gebeurd ís, is 
onderdeel van Zijn allesomvattende Raadsbesluit. De levende God wist vantevoren hoe diep 
Hij Zich moest vernederen en welke prijs Hij zou moeten betalen om Zijn Plan te 
verwezenlijken. Hij wilde Zijn Hoogste Doel bereiken, namelijk dat God in het Midden zal 
zitten van vele broederen en dat God zal zijn Alles en in allen. Uiteindelijk zal heel de 
Schepping God verheerlijken. Elke knie zal zich buigen en alle tong belijden dat Hij Heere is. 
Zijn Heilsplan zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde waarin 
gerechtigheid zal wonen 
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2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
1 korinthe 15 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 
allen. 
 
Jesaja 45 
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en 
niemand meer. 
23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, 
en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. 
 
Restitutieleer 
 
Bovenstaand zijn de belangrijkste punten van de restitutieleer. Restitutie betekent herstel, 
terugbetaling, teruggave of vergoeding. Het komt er dus in het kort op neer dat de vorige 
Schepping van over lang, door een oordeel is vernietigd door water en dat God de Schepper 
daarna deze Schepping in zeven dagen is gaan restitueren, herstellen. De zeven dagen zijn 
dus geen scheppings-dagen maar herscheppings-dagen. De zondeval van de Satan heeft 
plaatsgevonden in de oerwereld, de eerste wereld. De oude verdronken wereld werd 
zodanig hersteld, dat zij zou kunnen beantwoorden aan het door de Heere gestelde doel. 
 
De appel 

 

Aangezien die herstelde aarde reeds zondig was en Adam uit die zondige aarde is genomen, 

was Adam dus automatisch zondig. En mét hem alle nakomelingen. De intreding van de 

zonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak 

van de erfzonde maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan 

zondigen De natuurlijke, oude mens kán niet anders dan zondigen. Hij wordt namelijk zondig 

geboren. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde en miste zo zijn 

oorspronkelijke doel; het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige aarde. Geheel 

voorzien door de Heere natuurlijk. De kerken willen de mensen laten geloven dat Adam, 

door het aanpakken van de appel,  de Schepping van de Heere heeft verpest. Wat een 

hoogmoed om ook hier de mens centraal te stellen. Zelfoverschatting. Alsof God de 

Schepper Zich op de tweede plaats zou laten zetten door Zijn eigen schepsel! 

Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.  
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Romeinen 5 
12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde 
de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben 
 
Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;  
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is;  
 
Kwaad overwonnen 
 
De Heere Jezus Christus heeft de duivel, het kwaad, de zonde en daarmee de dood 
overwonnen door Zijn dood en Opstanding. Hij heeft hiermee het herstelwerk aan de aarde 
voleindigd. Met Zijn dood aan het kruis was heel de oude Schepping dood. In Zijn Opstanding 
is Hij geworden Eersteling van de nieuwe Schepping. Hij heeft de verloren Heerlijkheid weer 
teruggebracht naar de Vader. Hij heeft Zijn Naam gezuiverd en recht gedaan. Hij is door de 
Vader met Eer en Heerlijkheid gekroond voor dit volbrachte Werk.  
 
2 Korinthe 5 
14 Want de liefde van Christus dringt ons; 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
 
Niet het eerste doel 
 
Verlossing en redding is voor elk mens belangrijk maar de verlossing van de mensheid was 
niet Gods eerste doel maar het was het middel om tot Zijn Eigen Rechtvaardiging en 
Verheerlijking te komen. 
 
Johannes 13 
31 Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en  
God is in Hem verheerlijkt.  
32 Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal 
Hem terstond verheerlijken. 
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Filippenzen 2 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
 
Het Loon voor Christus  
 
Waaruit bestaat de Heerlijkheid, het Loon, van de Heere Jezus Christus voor Zijn Volbrachte 
Werk voor de Vader? Waaruit bestaat de Erfenis waar Hij als Erfgenaam recht op heeft? Een 
deel van het antwoord vinden wij in Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed. Het is een 
gebed van de Heere Jezus tot Zijn Vader. De strekking van dit gebed is, dat de eenheid die er 
is tussen de Heere Jezus Christus (ná Zijn Opstanding) en God de Vader, dezelfde eenheid is 
als de eenheid tussen God de Vader en de Gemeente, het Lichaam van Christus.     
 
Johannes 17 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.  
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus 
Christus, Dien Gij gezonden hebt.  
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, 
eer de wereld was. 
 -- 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Eén zijn; 
-- 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, vóór 
de grondlegging nederwerping der wereld.  
 
Op het moment dat de Vader Heerlijkheid geeft aan de Zoon, geeft de Vader daarmee 
Macht aan de Zoon. De Heere Jezus Christus heeft Macht ontvangen over alle vlees. 
Heerlijkheid heeft met heersen te maken. 
 

Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in Hemel en 
op aarde.  
 
Lukas 19 
16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. 
17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt 
geweest, zo heb macht over tien steden.  
18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen. 
19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.  
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Wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven 
 
Johannes 17 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 
 

Daarom heeft Hij ook Macht om eeuwig Leven te geven aan iedereen die op grond van 
geloof, door de Vader aan de Zoon wordt gegeven. Dus doordat wij het Woord der Waarheid 
hebben ontvangen én geloofd, zijn wij door de Vader aan de Zoon gegeven. De Zoon geeft 
ons het Eeuwige Leven. 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij.  
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en 
Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
--- 
57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij 
eet, dezelve zal leven door Mij.  
 

De Zoon geeft ons dus het eeuwige Leven en vervolgens zorgt de Zoon dan ook voor ons, 
want wij zijn Zijn eigendom. En omdát wij Zijn eigendom zijn, zouden wij Zijn Stem, Zijn 
Woord gehoorzamen. Wij zijn dienstknechten. In Johannes 17 kun je lezen dat de eerste 
Heerlijkheid (uit de Schepping) die de Heere ontvangt, de Gemeente is. Als eerste vrucht van 
de oogst, wordt de Gemeente aan Hem gegeven. En dat is wat in deze Bedeling nog steeds 
gebeurt. God verzamelt Zich individuele gelovigen uit deze duistere en boze wereld. God 
verzamelt Zich uit de heidenen (niet Joden) een Volk voor Zijn Naam. Vervolgens geeft Hij 
ons als Loon aan de Heere Jezus Christus. De Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus is Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Het is Zijn Persoonlijk Bezit. Zijn Loon. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?  
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
Openbaring 22 
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn Loon is met Mij , om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn 
werk zal zijn.  
 
Jesaja 40 
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn Loon  
is bij Hem (=  de Gemeente, Zijn Lichaam; logisch dat wij bij de Wederkomst van de Heere bij 
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Hem zijn, wij zijn tenslotte Zijn Lichaam), en Zijn arbeidsloon (Wedergeboren Joodse Volk, 
Israël) is voor Zijn aangezicht.  
 
Jesaja 62 
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: 
Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 
12 En zij (wedergeboren Israël ) zullen hen (de Gemeente, Zijn Lichaam) noemen het heilige 
volk, de verlosten des HEEREN; en gij (Jeruzalem) zult genoemd worden de gezochte, de stad, 
die niet verlaten is.  
 

De oogst 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 

Wij, als Gemeente, Zijn Loon, zijn het begin van Zijn Heerlijkheid. Wij zijn de eerstelingen van 
de oogst. Dus volgt er nog meer Heerlijkheid, de oogst bestaat namelijk uit vier perioden. De 
Eerstelingen Garf is de Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Daarna 
komen de Eerstelingen van de Oogst dat is de Gemeente. Dan volgt de Oogst, dat zijn, straks 
bij Wederkomst van de Heere, de gelovigen uit het Volk Israël. En als laatste volgt nog een 
nalezing, dat zijn, straks, de gelovigen uit de heidense volkeren. Dus al deze gelovigen in 
Christus zullen door de Vader aan de Heere gegeven worden. En natuurlijk ook alle gelovigen 
in God (Christus) uit het Oude Testament die nog geborgen zijn in God en eerst nog voor de 
Grote Witte Troon zullen verschijnen.  
 
Johannes 17 

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 

 

De Belofte van de Heere Jezus aan Zijn Vader 
 
De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft voor Zijn 
Leven in volledige afhankelijkheid en vertrouwen (geloof) in de Vader. De Heere Jezus heeft 
Zijn Leven gegeven en alle Werk in gehoorzaamheid volbracht voor de Vader. 
 
Filippenzen 2 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden;  
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam  
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.  
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is 
 
De Heere Jezus heeft echter op Zijn beurt de Vader een Gelofte gedaan. Als de Vader Hem 
zou redden uit de dood, zou Hij (de Heere Jezus Christus) de Naam van de Vader in 
eeuwigheid prijzen en loven en eren, temidden Zíjn Loon, de Gemeente. 
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Psalm 22 
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp. 
21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. 
22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. 
23 Zo (dan) zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen;  
in het midden der gemeente zal ik U prijzen.   
-- 
26 Van U zal Mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in   
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen   
 
Psalm 61 
6 Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis 
dergenen, die Uw Naam vrezen. 
-- 
9 Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag. 
  
Psalm 116 
1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen; 
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. 
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen;  
ik vond benauwdheid en droefenis.  
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: 
Och HEERE! bevrijd mijn ziel.  
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig,  
en onze God is ontfermende.  
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.  
7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan. 
8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen,  
mijn voet van aanstoot.  
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN,  
in de landen der levenden.  
10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest. 
11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.  
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? 
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. 
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 
16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd;  
Gij hebt mijn banden (van de dood) losgemaakt. 
17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, (de Gemeente is deze offerande) en  den  
Naam des HEEREN aanroepen.  
18 Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.  
19 In de  voorhoven van het huis des HEEREN,  in het midden van u, o Jeruzalem!  Hallelujah! 
 
Zoals de Vader de Gemeente aan de Zoon gegeven heeft als Loon, zo offreert de Zoon de 
Gemeente aan de Vader als betaling van Zijn Gelofte. Hoe práchtig. De Heere Jezus Christus 
heeft ons bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. Ze Verheerlijken elkaar en daarmee 
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is zo mooi te zien dat de Vader en de Zoon Eén zijn. 
 

Johannes 17 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.  
 
 
                                                                    Amen.         
 
  
 
       
 



16 
 

 

 



17 
 

 

   
   
 
                       
 
 
 
 
 
 

 


